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2015 stond in het teken van een 
professionaliseringsslag. Niet alleen in 
het bedrijf, maar ook in de Raad van 
Commissarissen. Binnen een tijdsbestek 
van 2 ½ jaar hebben we door het 
toetreden van Breun Breunissen, Jan 
de Jong, Frank van Rijk en Margreet van 
Gastel deskundigheid op het gebied van 
governance, financiën, retail en lokaal 
bestuur toegevoegd aan de Raad van 
Commissarissen.

Dat heeft geleid tot een scherper 
toezicht, wat uiteindelijk de nodige 
gevolgen heeft gehad voor de begroting 
van 2016. De constatering dat de 
omzet achter bleef in relatie tot de 
groei van de kosten heeft ook de Raad 
van Commissarissen zorgen gebaard. 
Al meerdere jaren heeft de Raad van 
Commissarissen aangedrongen op een 
realistische begroting. Ook wij hebben het 
als frustrerend ervaren dat jaar na jaar 
de begrotingen niet werden gehaald.
Het jaar 2015 heeft achteraf bij de 
Raad van Commissarissen ook tot het 
besef geleid dat het contact met de 
werknemers in het bedrijf intensiever 
moet worden.

Lovenswaardig is dat het personeel, 
ondanks de tegenslagen in 2015, zich 
vol is blijven inzetten voor 2Switch. 
Deze houding biedt perspectief voor de 
toekomst van ons mooie bedrijf.

Na meer dan 10 jaar voorzitter 
te zijn geweest van de Raad van 
Commissarissen van 2Switch is dit het 
laatste voorwoord in een jaarverslag 
van mijn hand. Ik dank iedereen voor de 
meer dan prettige samenwerking in de 
afgelopen 10 jaar. Ik heb er vertrouwen 
in dat 2Switch ook in de komende 10 jaar 
dat prachtige bedrijf blijft wat het is met 
aandacht voor mens en milieu.

Chris de Ronde 
Voorzitter Raad van Commissarissen 

Voorwoord
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Voor u ligt een kort en bondig jaarverslag over het jaar 2015. De reden dat 
het jaarverslag nu pas uitkomt is gelegen in de vele veranderingen die het 
managementteam van 2Switch in de eerste maanden van het jaar 2016 heeft 

ondergaan. Ik schrijf dit voorwoord van het jaarverslag 2015 dan ook met de kennis 
die ik heb van het bedrijf, mede opgedaan in de eerste helft van  2016.



Flinke investeringen derhalve op het 
gebied van huisvesting, personeel en 
facilitaire zaken. Helaas hebben deze 
inspanningen en investeringen niet tot 
de beoogde omzetgroei in 2015 geleid.
Waar de omzet van het kringloopbedrijf 
in 2015 vrijwel gelijk is gebleven aan 
2014 (+0,35%), heeft de omzet van 
Wijk- en Woningservice in 2015 een 
forse daling laten zien van -13,5%. 

De totale omzetdaling van 2Switch is 
daarmee in 2015 uitgekomen op -3% 
t.o.v. 2014. Door de eerder genoemde 
investeringen zijn de kosten in 2015 
sterk gestegen ten opzichte van 2014. 
Een forse stijging van de kosten en een 
lichte daling van de omzet hebben er 
dan ook toe geleid dat 2Switch in 2015 
een slecht financieel resultaat heeft 
behaald. 

Om een gezonde financiële 
bedrijfsvoering in de toekomst 
veilig te stellen zal 2Switch in 2016 
een andere koers moeten varen. In 
2016 zal er voor de organisatie een 
verbeterplan ontwikkeld en uitgevoerd 
worden. Het beleid van 2Switch zal 
weer veel meer toegespitst worden 
op de kerndoelstellingen; social 
return en hergebruik. Activiteiten 
die niet voldoende passen binnen de 
kerndoelstellingen van 2Switch worden 
stopgezet. In 2016 zal voor wat betreft 
de activiteit Wijk- en Woningservice 
kritisch gekeken worden naar de 
levensvatbaarheid hiervan binnen het 
concept en de kerndoelstellingen van 
2Switch. 

Voor de winkels van 2Switch zal het 
vergroten van de naamsbekendheid en 
verankering in de lokale gemeenschap een 
speerpunt worden. Daarnaast zal er door 
2Switch blijvend geïnvesteerd worden 
in de relatie en samenwerking met haar 
stakeholders. In 2016 zal er scherp naar 
de uitgavenkant gekeken moeten worden 
om de lasten in balans te brengen met 
de baten. Deze maatregelen moeten 
leiden tot een geleidelijke omzetgroei en 
een gezonde financiële huishouding om 
de continuïteit van 2Switch in 2016 en 
volgende jaren te waarborgen. 

In een open, lerende bedrijfscultuur 
gebaseerd op vertrouwen zal de 
huidige groep gemotiveerde en 
betrokken medewerkers van 2Switch 
dit verbeterplan gezamenlijk vorm gaan 
geven en tot een succes gaan maken. 

Ondanks de slechte financiële resultaten 
zijn er over het jaar 2015 gelukkig ook nog 
positieve punten te melden:

 � In 2015 is het 5 jarig contract voor het 
verwijderen van fietsen uit de openbare 
ruimte van Nijmegen aan 2Switch Wijk- 
en Woningservice gegund. Onder de 
naam AFAC-Nijmegen zal deze dienst 
door 2Switch uitgevoerd worden. 

 � In het kader van de ontwikkel-
doelstelling zijn er door 2Switch in 
2015 in samenwerking met gemeenten 
en UWV werkplekken geboden aan 
zo’n 214 mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. 30 van deze mensen 
zijn uitgestroomd naar een baan en 6 
mensen zijn een opleiding gestart. 

 � In 2015 heeft 2Switch weer meer 
hergebruik van goederen gerealiseerd 
dan in 2014. 

 � In totaal is er zo’n 500 ton goederen 
meer ingezameld en is er een 
hergebruikpercentage gerealiseerd 
van 84,56%. In 2015 heeft de focus 
nog meer gelegen op het scheiden 

van de afvalstromen in herbruikbare 
reststromen. Hierdoor is zo’n 100 ton 
aardewerk, glas en harde kunststoffen 
extra uit het restafval gehouden. 

 � Na de gemeente Arnhem is de 
gemeente Westervoort in 2015 ook 
gaan werken met de duurzame 
gebruiksgoederen bon van 
2Switch. Bijzondere bijstand kan 
door de gemeente Westervoort 
verstrekt worden in de vorm van 
een aanschaftegoed bij 2Switch 
Westervoort. 

 � In 2015 is ‘Dichtbij’ geopend in de 
boekhandel van Het Colofon in 
Arnhem. Dichtbij is een sfeervolle 
cadeauwinkel met lokale producten uit 
Arnhem. Een gezellige huiskamer waar 
je kunt genieten van ambachtelijke 
food & drinks. De inrichting van de 
lunchroom is verzorgd door 2Switch 
met meubels volgens het nieuwe 
concept ‘2Switch on the move’. 
Dit betekent dat de meubels van 
2Switch ook ter plekke te koop zijn. 
Meer mensen kunnen op deze manier 
in een andere omgeving dan de 
kringloopwinkel kennis maken met 
duurzame gebruiksgoederen. 

 � Na Lochem en Elst heeft het Repair 
Cafe in 2015 ook zijn deuren geopend 
bij de 2Switch winkel in Wierden. 

Al met al genoeg aanknopingspunten om 
ons mooie bedrijf 2Switch, met hart voor 
mens en milieu, in 2016 klaar te stomen 
voor een succesvolle en bestendige 
toekomst. 

2015

In 2015 heeft de directie van 2Switch ingezet op het realiseren van een 
substantiële omzetgroei. Omzetgroei die voor 2Switch noodzakelijk was om 
zonder structurele subsidies tot een gezonde financiële bedrijfsvoering te komen. 

Hiervoor zijn er in 2015 veel nieuwe activiteiten ontwikkeld en gelanceerd. Zo zijn 
de goederen aannamepunten van de winkels Wierden en Arnhem veranderd in 
repair & recycle centra, is de kringloopwinkel in Doesburg verbouwd ten behoeve 
van een outletformule en is de winkel in Lochem verhuisd naar een moderner 
pand. Daarnaast heeft 2Switch in 2015 een webshop en een nieuwe website 
geïntroduceerd en is er een samenwerking aangegaan met de firma ATMR 
kantoorverandering op het gebied van circulair kantoormeubilair. Om deze 
omzetgroei te ondersteunen en een professionaliseringsslag te maken is er begin 
2015 ook geïnvesteerd in de werving van nieuwe medewerkers en leidinggevenden. 
Ten slotte is er in 2015 binnen 2Switch een systeem van interne doorbelastingen 
geïntroduceerd. Doel van dit systeem was om meer zicht te krijgen op de resultaten 
van de afzonderlijke afdelingen. Een dergelijk systeem brengt wel met zich mee dat 
de administratieve last van de organisatie vergroot wordt. 
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Baten en lasten Hergebruik en recycling
De totale hoeveelheid ingezamelde 
herbruikbare goederen in 2015:  

Waarvan:
Gehaald huisraad op route                          962 ton
Gebracht huisraad bij winkels     2.012 ton
Ingezameld textiel              1.236 ton  

De totale hoeveelheid afgevoerde reststromen in 2015 is geweest: 

Hergebruikpercentage 2015: 
(ingezameld – restafval)

Metalen: 
  Ferro:
    IJzer       216 ton
  Non-ferro:
    Kabels/snoeren         13 ton
    Sloopmetaal           1,4 ton
    Aluminium              0,7 ton 
    Velgen            12 ton

84,56%
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In onderstaand overzicht ziet u de ontwikkeling van de kosten en baten van de 
afgelopen 3 jaar.

Baten
Soort activiteit  

Kringloopbedrijven  
Wijk- en woningservice  
Participatie en ontwikkeling  

Totaal  

Lasten
Soort kosten  

Personeelskosten 
Afschrijvingskosten 
Huisvestingskosten  
Algemene kosten    
Inzameling, inkoop en transport 
Resultaat    

Totaal      

2013 in %
3.584 74%
972 20%
313   6%

4.869 100%

2014    in %
3.712   76%
1.196   24%
0     0%

4.908 100%

2015    in %
3.725   78%
1034   22%
0     0%

4.759 100%

2013 in %
3.085 63%
89   2%
950  19%
328   7%
590  12%
-173 -3%

4.869 100%

2014 in %
2.796 57%
94   2%
885  18%
294   6%
751  15%
88   2%

4.908 100%

2015 in %
3.073 65%
142   3%
916  19%
352   7%
873  18%
-561  -12%

4.759 100%

(alle cijfers x € 1.000)

(alle cijfers x € 1.000)

Restafval   650 ton 
B-hout   408 ton
Papier  450 ton  
AEEA   460 ton
Karton     53 ton
Folie           8 ton 
A-hout        2 ton 
Aardewerk         45 ton
Glas          36 ton
Harde kunststoffen 33 ton

Klanten en logistiek
Aantal betalende klanten in 
de 2Switch-winkels in 2015: 

Afgehandelde telefoontjes
door het Klant Contact Centrum
in 2015:   31.479 daarvan via het nummer van 2Switch (0900-0205) 
 27.805 daarvan via het nummer van Aktief (0900-8313)

 

Aantal goederen-ophaalritten 
bij particulieren in 2015:
 7.887 van deze afspraken zijn telefonisch gemaakt en 2.029 online via
 de website.Tevens hebben er 2.154 bezorgingen van gekochte goederen
 plaatsgevonden.

3.726 ton 3.843 ton
In 2014: In 2013: 4.209 ton

82% 82%
In 2014: In 2013: 

406.257

59.284

9.916

397.805 400.972
In 2014: In 2013: 

59.795 63.061
In 2014: In 2013: 

10.498 10.395
In 2014: In 2013:  

(NB: Baten en lasten voor belastingen)



Gemiddeld aantal medewerkers  
per contractsoort in 2015

Stijging van het aantal medewerkers 
per contractsoort in 2015

Personeelsontwikkeling

Gemiddeld aantal medewerkers 
per divisie in 2015

vrijwilligers 157

regulier 79

lw-traject 15

subsidiebaan 27

detachering 42

werkstage 114
schoolstage 15

Wijk- en woningservice 78
Holding 23

Kringloop 348

Stijging van het aantal medewerkers 
per divisie in 2015

40 %

30 %

20 %
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0 %

-10 %

-20 %

regulier subsidiebaan detachering lw-traject werkstage stage overig vrijwilligers

10 % -16 % -16 % * 35 % * -2 %

20 %

10 %

0 %

-10 %
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Holding Kringloop Wijk- en woningservice

-15 % 9 % 3 %
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totaal 449

2014: 72

2014: 421 

totaal 449

 
2014: 421

 
2014: 318

 
2014: 27

2014: 76

2014: 32

2014: 50

2014: 107 

2014: 161 



Bijdrage aan ziekteverzuim 
per contractsoort in 2015 Participatie en 

re-integratie100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Regulier 9% 12% 9% 8% 7% 5% 6% 5% 8% 16% 15% 15%
Subsidiebaan 18% 25% 20% 18% 17% 19% 27% 19% 18% 17% 26% 19%
Detachering 17% 26% 26% 19% 14% 13% 9% 4% 10% 13% 8% 13%

LW-traject 8% 12% 12% 21% 20% 21% 21% 20% 8% 16% 27% 26%
Werkstage 12% 12% 12% 10% 6% 4% 9% 10% 10% 10% 11% 8%

Schoolstage 4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 4% 9%
Vrijwilliger 6% 8% 6% 6% 5% 8% 5% 7% 8% 7% 3% 4%
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Het totale ziekteverzuim in 2015:  
7,5% 8,3%
In 2014: In 2013: 9,6%

Subsidiebanen INU project
Gemeente Arnhem

In 2015 heeft 2Switch in opdracht van de Gemeente Arnhem voor het 3e achtereen-
volgende jaar uitvoering gegeven aan het zogenaamde Project “Intensief naar 
Uitstroom”. 

Uitgangspunt: een korter of langer dienstverband bij 2Switch voor mensen met 
een bijstandsuitkering en een motivatie- en/of agressieprobleem. 

Doel: het door de juiste begeleiding verkrijgen van arbeidsritme, werknemers-
vaardigheden en agressiebeheersing waarmee de kans op doorstroming naar de 
arbeidsmarkt wordt vergroot.

In 2015 zijn door de gemeente Arnhem 33 kandidaten aangemeld en hebben in 
totaal 53 deelnemers aan dit project deelgenomen, verdeeld over 212 maanden. De 
medewerkers zijn voornamelijk werkzaam geweest in het groen- en tuinonderhoud. 
Daarnaast voerden zij klussen uit in woningen van woningbouwverenigingen, of 
assisteerden zij bij de afdeling Logistiek van het Kringloopbedrijf. Van de in 2015 
uitgestroomde 38 deelnemers...

 � hebben 4 een betaalde baan gekregen (11%),
 � zijn 2 ziek uit dienst gegaan (5%),
 � hebben 3 ontslag gekregen (8%)
 � en is van 29 deelnemers het dienstverband van rechtswege beëindigd (76%).

In het kader van haar ontwikkelingsdoelstelling heeft 2Switch ook in 2015 
voorzien in een groot aantal werkplekken voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, waarbij het gestelde doel voor de deelnemer divers kon zijn: 

o.a. oriëntatie, activering, reactivering, arbeidsbemiddeling, dagbesteding, 
lerend-werken, een werkstraf of alleen het aanleren van de Nederlandse taal. 
2Switch werkte hierbij samen met een scala aan organisaties, grofweg verdeeld in 
gemeentes, werkbedrijven, re-integratiebedrijven, SW-bedrijven, welzijns-, justitiële 
en onderwijsinstellingen. Afspraken over werkinhoud, benodigde begeleiding en 
vergoedingen zijn vastgelegd in overkoepelende en/of individuele overeenkomsten 
en variëren van intensief en betaald met de inzet van een jobcoach tot dagbesteding 
en kortdurende taakstraffen. De vele relaties dwingen 2Switch zich hierin flexibel 
op te stellen. 

Hieronder zijn een aantal samenwerkingen uit 2015 toegelicht.

Percentage ziekteverzuim 
per divisie in 2015

Wijk- en woningservice 15% Holding 9%

Kringloop 8%



Leerwerktrajecten Werkcoöperatie Nijmegen
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Al sinds april 2011 herbergt 2Switch één van de werkcoöperaties waarin 
de Gemeente Nijmegen WWB-kandidaten plaatst die een laatste steun in de rug  
nodig hebben om de arbeidsmarkt op te gaan. De deelnemers zijn o.a. werkzaam 
in het groen- en tuinonderhoud, bij de inzameling van inboedels en verhuizingen en 
voeren klussen en renovatiewerkzaamheden uit in woningen van corporaties. Naast 
een intensieve begeleiding op het werk en bij het solliciteren, krijgen zij na uitstroom 
ook ondersteuning in de proeftijd van een regulier dienstverband. Zo nodig hebben 
zij daarbij ook cursussen gevolgd (VCA) en certificaten behaald (zoals gebruik 
bosmaaier, motorkettingzaag en veilig werken langs de weg). 

Uitgangspunt: een participatie- en/of oriëntatieplaats voor maximaal 12 maanden 
met indien noodzakelijk extra opleiding of scholing. 

Doel: door het opdoen van werkervaring binnen 2 jaar plaatsen op een reguliere 
baan.

In 2015 zijn door het Werkbedrijf 12 kandidaten nieuw aangemeld en in totaal zijn 
19 deelnemers in dit project in 2015 werkzaam geweest, verdeeld over 108 maanden. 
Van de 12 deelnemers die in 2015 zijn uitgestroomd...

 � hebben 5 een betaalde baan gekregen (42%),
 � is 1 een opleiding gestart (8%) 
 � en zijn de overige 6 deelnemers retour opdrachtgever gegaan (50%).

Leerwerktrajecten Arbeidsactivering Nijmegen
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Ook deze overeenkomst is in 2015 met het nieuwe Werkbedrijf voortgezet (april 
2011 t/m 2014 met de Gemeente Nijmegen), waarbij 2Switch plaats biedt aan 
kandidaten met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Op locatie voeren de 
deelnemers verschillende werkzaamheden uit, zoals demontage van computers, het 
oppimpen van meubels, houtbewerking (nieuw maken van oud) en fietsenreparatie. 

Uitgangspunt: arbeidsactivering gedurende een individueel vastgestelde periode.

Doel: uitstroom naar regulier werk, of indien dit niet mogelijk is een volgende stap 
richting arbeidsinschakeling, of indien gewenst terugkeer naar regulier onderwijs.

In 2015 zijn door het Werkbedrijf 12 kandidaten nieuw aangemeld en in totaal zijn 
19 deelnemers in dit project in 2015 werkzaam geweest, verdeeld over 65 maanden. 
Van de 15 deelnemers die in 2015 zijn uitgestroomd...

 � hebben 2 een betaalde baan gevonden (13%),
 � zijn 3 bij de hulpverlening terecht gekomen (20%),
 � zijn 3 naar een werkcoöperatie doorgestroomd (20%)
 � en zijn de overige 7 deelnemers na afloop van het traject retour opdrachtgever 

gegaan (47%).

Werkstages gemeenten 
Diverse gemeentes uit 
het werkgebied

Diverse gemeentes uit het werkgebied hebben ook 
in 2015 weer afspraken gemaakt met 2Switch voor 
stageplekken op individuele basis, waaronder de 
gemeentes Apeldoorn, Arnhem, Bronckhorst, Doesburg, 
Raalte, Rheden, Wierden,  Zevenaar en Zutphen. 
In toenemende mate vindt dit plaats via de nieuw 
opgerichte Werkbedrijven.

Duur en doel van deze stages verschillen veelal per 
gemeente en per individu en variëren van een paar 
maanden tot enkele jaren en van Nederlands leren, 
arbeidsactivering, aanleren werknemersvaardigheden 
of werkervaring opdoen tot oriëntatie op de eigen 
mogelijkheden voor toetreding tot de arbeidsmarkt. 

In 2015 ging het om 123 stagiaires, waarvan 67 zijn 
uitgestroomd en waarvan o.a.

 � 19 een (gesubsidieerde) baan hebben gevonden 
(28%),

 � 5 een opleiding zijn gestart (mét of zonder werk) (7%)
 � en 4 bij de hulpverlening terecht zijn gekomen (6%).

Werkstages taakgestraften
Reclassering en Raad voor de 
Kinderbescherming

In 2015 hebben ruim 100 mensen hun taakstraf bij één 
van de afdelingen van 2Switch uitgevoerd. Zij hebben 
o.a. geholpen bij de inzameling van de herbruikbare 
goederen, bij de bevoorrading van de winkels, 
hebben klussen gedaan in het groen of in huizen van 
woningcoöperaties. 2Switch heeft afspraken gemaakt 
met de Reclassering hoe om te gaan met deze groep en 
hun privacy te waarborgen.

Schoolstages
Verschillende scholen hebben 2Switch als mogelijke stageplaats op hun lijst staan 
en veel scholieren maken daar dankbaar gebruik van. In totaal hebben 58 scholieren 
bij 2Switch stage gelopen en ook weer (op een enkeling na) met succes afgerond. 
Daarnaast hebben vele leerlingen uit het voortgezet onderwijs in één van onze 
winkels hun maatschappelijke stage doorlopen. 
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